
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 16 december 2020 kl. 09:00 

Plats: Esplanaden och digitalt via Teams 

Beslutande: Peter Vigren (S), ordförande 
Robert Axebro (C), 1:e vice ordförande 
Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande 
Beatrice Årebrand (S) 
Karl Larsson (S) 
Tichaona Dumba Maphosa (S), tjänstgörande ersättare för 
Rebecka Jakobsson (S) 
Madelene Nord (M) 
Anders Alfredsson (M) 
Mats Lundström (V) 
Tobias Holmbom (V), tjänstgörande ersättare för Ulrika 
Edman (V) 
Alf Molin (L) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Robert Axebro 
  

 
Sekreterare:        §§ 86–88 
 Annelie Holmlund 

 
Ordförande:      
 Peter Vigren (S) 
 
Justerare:      
   

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-12-16 
 
Anslaget har satts upp:  
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Anslaget tas ner:  
Förvaringsplats: Utbildningskontoret 
 
Underskrift:   

 Annelie Holmlund
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lotta Wiechel (S) 
Jan Lundberg (S) 
Julia Algotsson (C) 
Thommy Bäckström (L) 
Talent Hofling (KD) 
 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Gradin 
Nicklas Wallmark 
Maria Runarsdotter 
Frida Hald § 85 
Lennart Samuelsson § 85 
Ulla-Britt Lindholm § 85 
Marcus Bystedt §§ 87–89 
Åsa Bergström § 89, §§ 96–97 
Anna Persson § 90 
Stina Andersson § 91 
Helén Burstedt § 99 
Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 86 
Diarienr: SK-2018/00584 

Sammanträdesform nämndssammanträde - slutet 
möte december 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att sammanträdet i december hålls inom stängda dörrar  
 
-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Covid-19, den kraftiga smittökningen och 
Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd, har beslut tidigare fattats 
om helt digitalt nämndsmöte i december. 
 
För att möjliggöra ett digitalt möte, med de tekniska utmaningar som detta 
innebär, behöver antalet deltagare begränsas. Risk finns annars för 
tekniska störningar för tjänstgörande ledamöter med följd att 
sammanträdet inte kan fullföljas. 

Beredningsansvarig 
Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 87 
Diarienr: SK-2020/00642 

GVN: Interkommunal ersättning - gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 
 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
vuxenutbildning för 2021 enligt bilaga 
 
-att ärendet förklaras omedelbart justerat 
 
Ärendebeskrivning 
Interkommunal ersättning avser ersättning för elever som studerar i andra 
kommuner än folkbokföringskommunen. Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan regleras i skollagen 19 kap §§ 43–44. 
 
Umeå kommuns prislista fastställs enligt bilaga och ligger till grund för 
interkommunala ersättningar i enlighet med skollagen 19 kap §§ 43-44. 
 
Eventuella kostnader för extraordinärt stöd, modersmålsundervisning, 
skolskjuts och resor vid praktik tillkommer. I de fall eleven är i behov av 
något av detta ska särskild överenskommelse göras i varje enskilt fall i 
enlighet med fastställd delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Interkommunal prislista gymnasieskola och vuxenutbildning 2021 

Beredningsansvarig 
Marcus Bystedt, tf ekonomichef 
 
Yrkande 
Socialdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
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§ 88 
Diarienr: SK-2020/00478 

GVN: Ersättningsbelopp, bidrag - Fristående 
gymnasieskolor, enskilda huvudmän 2021 - Skollag 
16 kap 52–55 § 
 
Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
-att fastställa i bilagor 1–11 redovisade tilldelningsbeslut till fristående 
gymnasieskolor 2021 
 
-att fastställa meritvärdesbaserat tillägg 2021 – bilaga 12 
 
-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

 
Ärendebeskrivning 
Bidrag till fristående gymnasieskolor regleras i skollagen 16 kap 52–55 §§. 
Där redovisas vilka kostnader som skall täckas av det kommunala bidraget. 
Vidare sägs att för de nationella program och nationella inriktningar som 
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet beräknas på samma grunder 
(likabehandlingsprincipen) som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till det programmet eller inriktningen. 
 
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för gymnasieskolan. 
 
Grundbeloppet ska avse ersättning för: 
• Undervisning 
• Lärverktyg 
• Elevhälsa 
• Måltider 
• Administration (en schablon på 3 procent) 
• Mervärdesskatt (en schablon på 6 procent) 
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• Lokalkostnader 
 
Tilläggsbelopp 
• För elev med omfattande behov av särskilt stöd 
 
Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från 
huvudmannen. 
• Modersmålsundervisning 
 
Umeå kommuns beräkningsmodell 
Inför 2019 beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut om 
ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan. I modellen finns ett 
meritvärdesbaserat tillägg baserat på antagningen de senaste tre åren per 
program och huvudman i Umeå kommun. Dessa belopp framgår av de 
unika besluten för varje huvudman, se bilaga 12. För enstaka elever i skolor 
i 
andra kommuner utgår tillägget enligt genomsnittligt tillägg per program i 
kommunala skolan i Umeå kommun, se bilaga 12, under rubriken ”Umeå 
Kommun 2018-20”. 
Ersättningen utbetalas med 1/12 varje månad utifrån faktiskt elevantal vid 
månadsavstämningen. I ersättningen till fristående gymnasieskolor ingår de 
kostnadsposter som enligt skollagen ska ingå i grundbeloppet. 
 
• Undervisning 
Här ingår samtliga kostnader för skolans undervisande personal, kostnader 
för studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och rektorer. Även 
kostnaden för kompetensutveckling för dessa grupper ingår här. 
 
• Lärverktyg 
I denna kostnadspost ingår läromedel och annat undervisningsmaterial 
som används i undervisningen. Här ingår kostnader för IT; datorer, licenser 
och support, samt kostnaden för skolbibliotek, Mediacenter och 
kapitalkostnader för utrustning. 
 
• Elevhälsa 
Här ingår kostnader för kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare samt 
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hörselkonsulent. 
 
• Måltider 
Här ingår kostnaden för skolmåltider. 
 
• Lokalkostnader 
I ersättningen för lokaler ingår lokalhyra (el, värme, vatten, snöröjning, 
sandning, vaktmästare och övrig personal för fastighetsdrift, planerat och 
akut underhåll, kapitalkostnader för gjorda fastighetsinvesteringar), 
städning, bevakning samt kapitalkostnader för inventarier. Ersättningen för 
lokaler varierar beroende på program. Ersättningen per program grundar 
sig på en inventering av skolornas lokalanvändning uppdelat på klassrum, 
gemensamma ytor samt speciallokaler. Inventeringen har resulterat i en 
fördelningsnyckel som ligger till grund för fördelningen. 
 
 
• Övrigt 
I posten övrigt ingår kostnader för antagningen till gymnasieskolan, 
elevförsäkringar, marknadsföring, elevkonsulenter, utvecklingsmedel samt 
rehabåtgärder. 
 
• Administration 
De administrativa kostnaderna ersätts med ett schablonbelopp på tre 
procent av bidragsbeloppet. 
 
• Mervärdesskatt 
Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp på sex 
procent av det totala bidragsbeloppet. 
 
Tilläggsbelopp 
 

• För elev med omfattande behov av särskilt stöd 
Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall 
efter ansökan från huvudmannen. 

 

• Modersmålsundervisning  
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Beslutsunderlag 
I bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förslag till ersättningsbelopp till 
fristående gymnasieskolor 2021. 
 
Bilagor 
1. Tilldelningsbeslut 2021 Academedia AB, NTI 
2. Tilldelningsbeslut 2021 Dans o Musikal i Lund AB 
3. Tilldelningsbeslut 2021 DenBro AB, Växjö fria gy 
4. Tilldelningsbeslut 2021 Dillebolagen, Dille gård 
5. Tilldelningsbeslut 2021 Fria Läroverket i Malmö AB 
6. Tilldelningsbeslut 2021 Impius Utveckling AB, Hampnäs 
7. Tilldelningsbeslut 2021 Malmgruppen Holding AB, Rymdgymnasiet 
8. Tilldelningsbeslut 2021 Minervagymnasiet 
9. Tilldelningsbeslut 2021 Thoréngruppen AB, TBS, YG, YG i Skeå 
10. Tilldelningsbeslut 2021 Waldorfgymnasiet i Umeå 
11. Tilldelningsbeslut 2021 Rytmus AB, Rytmus i Umeå 
12. Meritvärdesbaserat tillägg 2021 
13. Besvärshänvisning 
 
Beslut enligt skollag bidrag till fristående gymnasieskolor regleras i 
skollagen 16 kap 52–54 §§ grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 
Andra beslut än de som anges i skollag 28 kap. kan bara överklagas om det 
får ske enligt bestämmelserna i kommunallag 13 kap. 

Beredningsansvarig 
Marcus Bystedt, tf ekonomichef 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Umeå kommun.
   
 
 


	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
	BEVIS
	Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
	Ej tjänstgörande ersättare
	Tjänstemän

	Onsdagen den 16 december 2020 kl. 09:00
	Tid:
	Esplanaden och digitalt via Teams
	Plats:
	Beslutande:
	Övriga deltagare:
	Utses att justera:
	Beslutsärenden
	§ 86

	Sammanträdesform nämndssammanträde - slutet möte december
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beredningsansvarig
	§ 87

	GVN: Interkommunal ersättning - gymnasieskola och gymnasiesärskola
	Beredningsansvarig
	§ 88

	GVN: Ersättningsbelopp, bidrag - Fristående gymnasieskolor, enskilda huvudmän 2021 - Skollag 16 kap 52–55 §
	Beredningsansvarig


